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وعرض سریع لتاریخ علم  ،أھمیة دراسة علم األدیان في ھذا البحث یبحث—خالصة

  .األدیان
  .األدیان، أھمیة :الكلمات االفتتاحیة

  
I. المقدمة  

  
الحمد  والّصالة والسّالم على رسول ّهللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله، أّما بعد أخي 

ٌ منھ وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس الب، سالٌم من هللا علیَك ورحمة َّ المقرَّرة  الط
ّ الُمتعة والفائدة،، ، لھذا الفصل الدِّراسيّ األدیانإطار مادَّة علیك في   آملیَن أن تجدَ فیھا كل

وعرض سریع لتاریخ علم  ،أھمیة دراسة علم األدیانفي ھذا الدرس نتعرف على و
 .األدیان

II. المقالة موضوع   
  لیست القواعد غایة تقصد لذاتھا ولكنھا وسیلة إلى ضبط الكالم

  :أھمیة كبیرة بالنسبة للداعیة إلى هللا تعالى منھاإن لدراسة األدیان 
ال یستطیع الداعیة إلى هللا الناجح أن یدعو غیر المسلمین بالتي ھي أحسن إال إذا  -١

درس ما عندھم من دیانات ووقف على الملل والنحل لغیر المسلمین، حتى یستطیع أن 
ُوا َوَال {: لھ تعالىیدفع الباطل ویرده وفق المنھج اإلسالمي الذي نص علیھ قو َ  تَُجاِدل َھْل  أ

ِْكتَابِ  ِالَّ  ال ِي إ َّت ال ِ َْحسَنُ  ِھيَ  ب   ).٤٦: العنكبوت(} أ
یستطیع الداعیة بمعرفتھ بفنون ھذا العلم أن یؤمن األجیال الحاضرة والمقبلة من خطر  -٢

  .التبشیر
معابد، كانوا یسجلون عقائدھم على ورق البردي أو على جدران ال: في العصر الفرعوني

ثم جاء اإلغریق فتحدثوا عن أسماء آلھتھم وآلھة خصومھم ضمن كتابة آثارھم 
ومعاركھم، ولم یأخذ تاریخ األدیان شكًال مستقّالً بل كتب بشكل خیالي أسطوري، وجاء 
العصر الروماني وقد تأثر بآلھة اإلغریق وكتب الفالسفة في القرن األول قبل المیالد 

أللوھیة، ولم یلتزموا شعائر دین معین، ثم جاء العصر وبعض اآلراء عن طبیعة ا
ًا، لھا بعض صراعات عدیدة ظھرت  المسیحي ّ ودخلت النصرانیة أوربا وأصبح دینًا رسمی

في كتب الفالسفة في القرن الثالث، ولم یكن علًما مستقّالً إلى أن ظھر علم تاریخ األدیان 
كعلم متمیز ومستقل في العصر اإلسالمي على ید المسلمین وجاء الغرب في عصر 

  .لعلم من بعد المسلمین محاولین أن ینسبوه إلى أنفسھمالنھضة األوربیة وقد طوروا ھذا ا
  والمصادر المراجع

الطبعة األولى سنة  –مطبعة جنون  نشأة الدين، ،عمر عبد العزيز ،قريشي -١
  .م٢٠٠٤

الطبعة الثانیة  –، مطبعة جنون مدخل لدراسة األديان ،عبد هللا حسن ،بركات -٢
  .م٢٠٠٧سنة 

بحوث ممھدة لدراسة تاريخ األديان، مطبعة  –ن الدي، محمد عبد هللا ،دراز -٣
  .م١٩٦٩ -ھـ ١٣٨٩السعادة، السنة 

دراسات في األديان والیھودية، طباعة دار الطباعة  ،أحمد أحمد ،غلوش -٤
  .م١٩٧٩القاھرة األولى سنة  –المحمدية باألزھر 

  .ط الشعب ٤٧١٨ص  ٦بعة طال ،لسان العرب ،بن منظورا -٥
  .دار الكتاب اللبناني بیروت بعةط ،صھیونیة العالمیةال ،عباس ،العقاد -٦
معركة الوجود بین القرآن والتلمود، الطبعة  ،عبد الستار ، فتح هللا سعید -٧

  .ھـ١٤٠٥الثالثة، دار الطباعة والنشر، سنة 
طبعة الزھراء  ،بنو إسرائیل في القرآن والسنة ،محمد سید ،طنطاوي -٨

  .م١٩٨٧ھـ ١٤١٧اإلعالمي العربي األولى، سنة 

جنايات بني إسرائیل على الدين والمجتمع، طبعة دار اللواء  ، محمد،ندا -٩
  .م الرياض السعودية١٩٨٤األولى، سنة 

  .الیھودية، طبعة مكتبة النھضة الحديثة ،أحمد ، شلبي -١٠
دار االستقامة، الطبعة األولى،  ،تعصب الیھود ،قريشي، عمر عبد العزيز -١١

  .م١٩٩٦ھـ ، ١٤١٧
طبعة  یارى في أجوبة الیھود والنصارى،ھداية الح ،ابن القیم الجوزية -١٢

 .ھـ) ١٣٩٩الثانیة سنة (المكتبة القیمة 
 بعةط، ملكوت هللا في النصرانیة والیھودية واإلسالم ،عبد الحمید ،الجندي -١٣

  .دار الدعوة
 


